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Jedzie Zima
Jedzie pani Zima
Na koniku białym
Spotkały ją dzieci
Pięknie powitały:

- Droga Pani Zimo,
Sypnij dużo śniegu,
Żeby nam saneczki
Nie ustały w biegu.

Jedzie zima… Hmmm…
Chyba w tym roku zima o nas zapomniała, ale postaramy się pokazać Wam jak kiedyś
wyglądała prawdziwa zima.
Zima stulecia – określenie stosowane w odniesieniu do najostrzejszej zimy w danym
stuleciu (zdarzającej się raz na sto lat). Potocznie jest jednak powszechnie stosowane
w odniesieniu do bardzo ostrej zimy, podczas której temperatura powietrza wykazuje
znaczne odchylenie poniżej normy wieloletniej dla danego obszaru, suma opadów śniegu
i ich natężenie oraz grubość pokrywy śnieżnej znacznie przekraczają normę wieloletnią,
a anomalie te utrzymują się znacznie dłużej, niż ma to miejsce podczas przeciętnej zimy
i obejmują znaczną część powierzchni danego terytorium.
W Polsce występowała kilkakrotnie w latach:
1928/1929
1939/1940
1962/1963
1978/1979
1986/1987
A tak to wszystko wyglądało…

Maja Olszewska klasa 3 e

Sporty zimowe
nie tylko
w górach.

Zimą na Mazurach nikt nie będzie się
nudzić, atrakcji jest wiele i na pewno
każdy znajdzie coś odpowiedniego dla
siebie.
Mazurska zima jest równie atrakcyjna i
stwarza wiele możliwości aktywnego
wypoczynku. Nie jest powiedziane, że na
narty trzeba koniecznie jechać w góry –
wystarczy wybrać się do Gołdapi lub
Mrągowa. Bardzo popularna jest Piękna
Góra w Gołdapi, gdzie na wielbicieli
białego szaleństwa czeka pięć wyciągów,
są też snow park, szkółki narciarski
i wypożyczalnia sprzętu.
Panują tam tez idealne warunki dla
narciarstwa biegowego. Dzięki
zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu
wyprawa na biegówkach staje się
wspaniałą przygodą a na specjalnie
przygotowanych szlakach możemy
cieszyć się wspaniałymi widokami.
Kolejną atrakcją są zimowe spływy
kajakowe. Rzadko rzeki pokrywa lód,
więc nic nie stoi na przeszkodzie, by
wskoczyć
w kajak i cieszyć się przygodą.
Nie wymaga to specjalnego
przygotowania, wystarczą ciepłe
i nieprzemakalne ubrania oraz termos
z gorąca herbatą.
Zimowe Mazury to wspaniałe miejsce do
uprawiania sportów ekstremalnych jak
snowkiting – jest to sport łączący
latawiec pociągowy ze snowboardem lub
nartami. Jednak warto wypróbować
nieco mniej ekstremalna formę
aktywności jaką jest snowtubing – jest to
jazda na dużej dętce.
Zofia Stefaniak kl. 3 a

Kim jest Lis Polarny?
Lis polarny (Vulpes lagopus) – gatunek
drapieżnego ssaka z rodziny psowatych,
Gdzie występuje Lis Polarny?
Lis Polarny występuje na obszarach na północ od kręgu
polarnego.
Jak rozpoznać Lisa Polarnego
Lis Polarny ma długość (z ogonem) od 80 cm do 95
cm. Sam ogon to zwykle od 28 do 40 cm. Wysokość
Lisa Polarnego waha się od 25 cm do 30 cm.
Dorosły samiec Lisa Polarnego waży ponad 8 kg
a samica od 3 kg do 8 kg.
Jaki kolor ma Lis Polarny?
Lisy Polarne występują w kilku barwach:






lis niebieski (odmiana podstawowa)
lis cienisty
lis biały
lis beżowy
lis szafirowy

Jak się rodzą Lisy Polarne
Lisy Polarne są ssakami. Ciąża trwa średnio 50-55
dni. W jednym miocie rodzi się od 1 do 12 szczeniąt.
Przeciętnie lisy polarne żyją od 12 do 14 lat.
Czym żywia się Lisy Polarne
Lisy Polarne są drapieżnikami i żywią się głównie:






ptakami (szczególnie ich pisklętami),
małymi ssakami (np. lemingami),
jajami,
rybami
padliną.

Gdzie śpią Lisy Polarne
Lisy Polarne kopia nory w ziemi lub pomiędzy
kamieniami.

Maria Kohman kl. 3e

Smog

to

zanieczyszczenie

powietrza.

Jest

on

mieszanką

zanieczyszczeń utworzonych m.in. w fabrykach, przez samochody
i ogólnie wytwory człowieka. Niestety, do jego utrzymywania przyczyniają się również
niektóre zjawiska pogodowe, zwłaszcza mgła. Najczęściej możemy go spotkać w miastach
w postaci unoszącej się chmury.

Podczas, gdy człowiek wdycha smog, to po jakimś czasie
może zauważyć, iż jego zdrowie zaczyna się pogarszać.
Przede wszystkim: Gorsze samopoczucie, Powoduje, że częściej można zapadać
na choroby układu oddechowego, krążeniowego i nerwowego, Większe ryzyko zachorowania
na nowotwór, Większe prawdopodobieństwo na nieprawidłowo rozwijającą się ciążę.
Smog szkodzi nie tylko człowiekowi, ale również glebie. Jeżeli ziemia wchłonie
to zanieczyszczenie, grunt otrzymuje substancje rakotwórcze.







Nie pal śmieci,
Sprawdź stan pieca,
Pal materiałami naturalnymi,
Korzystaj z komunikacji miejskiej, aby zmniejszyć liczbę pojazdów na ulicach,
Sprawdzaj stan samochodu

Ratujmy planetę!

Brak działań mnie wewnętrznie irytuje i wnerwia – mówi Piotr Starzewski, uczeń
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 STO im. Stanisława Lema i aktywista
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. MSK to ruch społeczny, do którego należą licealiści
i studenci.
Julia Gralczyk: Jakie są zagrożenia dla naszej planety?
Piotr Starzewski: Największym zagrożeniem dla naszej planety jest człowiek, ponieważ to on zabija
zwierzęta w rzeźni, a wcześniej hoduje je w fermach przemysłowych. Fermy przemysłowe są
odpowiedzialne za ok. 50% emisji. Poza tym z fabryk wydzielają się gazy cieplarniane, ok. 40%, za co
też odpowiedzialny jest człowiek. A największym zagrożeniem jest brak działań w kierunku polepszenia
życia na planecie.

J.G.: Jakie są przyczyny tych zagrożeń?
P.S.: Tak, jak już mówiłem. Brak działań oraz opowiadanie, że jesteśmy ekoterrorystami i celowe
unikanie problemu.
J.G.: Co może zrobić przeciętny Kowalski, aby ratować planetę?
P.S.: Każdy człowiek może: ograniczyć spożywanie mięsa, oszczędzać prąd i wodę, kupować z
umiarem, nie marnować jedzenia, nie śmiecić, zamienić samochód na transport publiczny lub rower
czy hulajnogę, zamienić piece węglowe (kopciuchy) na gazowe, segregować śmieci, korzystać z rzeczy
wielokrotnego użytku.
J.G.: Jak by się zmienił świat, gdyby wszyscy ludzie przestrzegali tych zasad?
P.S.: Gdyby wszyscy przestrzegali tych zasad, mielibyśmy czysty, harmonijny świat, przynajmniej od
strony ekologii.
J.G.: Co robisz jako uczestnik Młodzieżowego Strajku Klimatycznego?
P.S.: Nie jestem uczestnikiem MSK, tylko aktywistą i ambasadorem swojego liceum. A co robię jako
aktywista? Od czasu do czasu biorę udział w ankietach klimatycznych robionych przez studentów
kierunku klimatycznego, co piątek wstawiam posty klimatyczne na Facebooku, od niedawna na
Instagramie (tyle, że w sobotę), przed strajkami mamy zebrania, na których robimy banery na dany
strajk i nawet dostajemy prezentację, aby ją przedstawić w szkole. I, oczywiście, jestem uczestnikiem
strajków klimatycznych.
J.G.: Jak można się przyłączyć do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego?
P.S.: Trzeba napisać do osób rekrutujących tzw. „Żółtodziobów” do naszego ruchu. Najlepiej polubić
na Facebook’u naszą stronę Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i napisać do nas na Messengerze,
i udzielimy wszystkich informacji. Można także polubić stronę MSK z danego miasta, w którym nasza
organizacja istnieje.
J.G.: Co robicie jako grupa?
P.S.: Naszym głównym celem jest uświadomienie ludziom skali problemu, jakim są ekstremalne
zjawiska atmosferyczne, które zmierzają do katastrofy klimatycznej. Chcemy wywrzeć presję na
politykach, żeby w końcu zacząć działać (piszemy listy do premiera, ministra klimatu, środowiska),
gdyż wierzymy, że to ma jakiś sens ..., ALE niestety to nie przynosi rezultatów, ALE wiem na pewno,
że się nie poddamy i będziemy walczyć o czystą i zieloną przyszłość na całym świecie. Mamy swoje
postulaty: 1. Nagłośnienie katastrofy klimatycznej we wszystkich mediach (telewizja, Internet, gazety)
i żądamy mówienia prawdy na ten temat. 2) Żądamy powołania grupy ekspertów i naukowców, którzy
by stworzyli radę klimatyczną. 3. Zrobienie planu sprawiedliwej transformacji energetycznej
i rozpoczęcie działań w tym kierunku. 4. Odejście od paliw kopalnych do 2040 roku i przejście na
zieloną energię (chociaż do połowy zamknąć kopalnie węgla brunatnego i kamiennego).
J.G.: Jak wyglądają spotkania tej organizacji?
P.S.: Nasze spotkania odbywają się co niedzielę w Warszawie przy Alei Wyzwolenia 7 w świetlicy
Bullerbyn. Omawiamy na nich pomysły na strajk i nawzajem się wymieniamy poglądami na dany temat
związany z klimatem.

J.G.: Jak, Twoim zdaniem, będzie wyglądała ekologicznie przyszłość świata?
P.S.: Jestem bardzo przerażony, bo przyszłość jest rysowana w czarnych barwach, brak działań mnie
wewnętrznie irytuje i wnerwia. Muszę zadać pytanie politykom: Dlaczego zabieracie nam przyszłości?
Na to pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi. To bardzo smutne i przerażające.

Wywiad przeprowadziła: Julia Gralczyk

